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السورة اليت بعدها، يه سورة ابلقرة، ويه سورة مدنية باالتفاق، سورة الفاحتة مكية وقيل مدنية، 

، مخسوقيل نزلت مرتني، لكن يه أصال سورة مكية، سورة ابلقرة مدنية، وعدد آياتها مائتان و
صىل اهلل وثمانون آية، ويه سورة عظيمة أيضا، وفضائلها كثرية، ومن فضائلها قوهل  ستوقيل أو 

رأَض عليه وسلم أن آخر ابلقرة }
َ َماَواَت َوَما َِف اْلأ َ َما َِف السه أوتيت ما لم يؤت أحد ،  )284..{ابلقرة ّلَِله

 ( ثم تال آخر سورة ابلقرة.من اْلنبياء من قبيل

اقرؤوا سورةَ وفيها آية الكريس ويه أفضل آية يف آي القرآن الكريم، وقال صىل اهلل عليه وسلم )
، أي السحرة، وقال صىل اهلل عليه وسلم أن سورة ابلقرة وآل 1(قرةَ ؛ فإنهها ال تستطيُعها ابلَطلَةُ ابل

عمران يأتيان يوم القيامة اكلغمامتني، أو قال: اكلغيايتني، أو كأنهما طري صواف حتاجان عن 
 صاحبهما أو كما قال صىل اهلل عليه وسلم، واحلديث ثابت يف الصحيح.

رة كثرية ذكر جل وعال صفات أهل اإليمان، وذكر صفات الكفار، وذكر صفات مواضيع السو
املنافقني، وذكر خرب بين إرسائيل، وذكر شيئا من قصة موىس، وذكر شيئا من نسخ آي القرآن الكريم، 

ه للكعبة، وذكر حتويل القبلة، وذكر بعض األحاكم الرشعية ءوذكر قصة إبراهيم عليه السالم وبنا
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األطعمة، وذكر بعض ما يتعلق باحلج، وذكر ما يتعلق باملعامالت كآية املداينة، وذكر ما املتعلقة ب
 يتعلق بالربا، وغري ذلك من املواضيع.

لكن املقصد العام من السورة يه أنها جاءت مبينة لألصول العامة يف الرشيعة، أو املقاصد اخلمس 
، وحفظ العقل، وحفظ العرض أو النسب، حفظ ادلين، وحفظ انلفس ويه:اليت جاءت هلا الرشيعة، 

وحفظ املال، جاءت تلدل ىلع هذه األصول اخلمس العظام، وهلذا جند هذه املواضيع املختلفة الكثرية 
 يف مجلتها تدل ىلع هذه املقاصد أو هذه األصول اخلمس.

املفتتحة  { هذه احلروف املقّطعة تفتتح بها السور، ويه حروف مقّطعة، والسورالمقال جّل وعال }
بهذه احلروف املقّطعة عددها تسع وعرشون سورة مفتتحة بهذه احلروف املقّطعة، ومنها سور مفتتحة 

{، ومنها ما يفتتح بثالثة يس{، }حم{، ومن السور ما يفتتح حبرفني }ق{، }ص{، }نحبرف واحد }
مخسة أحرف {، أو املر{، }املص{، ومنها ما يفتتح بأربعة أحرف }طسم{، }الر{، }المأحرف }

{، فهذه السور تفتتح بهذه السور املقطعة، وهذه احلروف املقطعة عسق حم{، ومثله }كهيعص}
(، ويضاف إىل ذلك األلف، هذه يّح طهر( و)نقص عسلكمعددها أربعة عرش، جمموعة يف مجلة )

 احلروف بها تفتتح هذه السور.

ذا أمعّنا انلظر فيها، جند أنها من احلروف وإذا جئنا لعددها جند أنها نفس األحرف اهلجائية، كما أنه إ
األصول يف انلطق واللغة العربية، وبعض العلماء يقول، هذا انلصف أفضل من انلصف ابلايق اذلي 

 لم تفتتح به السور، وهذه احلروف يف أصوهلا هلا معان كما أشار إىل ذلك أهل العلم.

حلروف، وبعضهم ذكر فيها ما يزيد ىلع تكلم كثري من أهل العلم يف املراد واملقصود من هذه ا
ن هذه حروف مقّطعة، إعرشين قوال، ولكن ال ديلل ىلع ما ذكر يف ذلك، وأقرب ما يمكن أن يقال 

افتتح اهلل عز وجل بها كتابه، أو بعض سوره واملراد من ذلك واحلكمة من وراء ذلك أن هذا القرآن 
حروف عربية بمثل ما تنطقون به، ومع ذلك ال اذلي هو الكم اهلل جل وعال، إنما هو الكم فيه 

 تستطيعون أن تأتوا بمثله أو قريب منه، كما حتدى اهلل جل وعال العرب يف ذلك.

وهلذا جند لك سورة تُفتتح حبرف أو باحلروف املقطعة إال وبعد ذلك ذكر الكتاب أو القرآن مثل هذه 
ورة آل عمران، وكذا سورة األعراف، ومثل ذلك ، وكذا س2-1{ابلقرة( َذلََك الأَكَتاُب 1الم )السورة }

أيضا يونس، وهود، ويوسف، واحلجر، وسورة مريم، وطه، والشعراء، وانلمل، والقصص، والعنكبوت، 
 والروم، وغريها من السور.
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رة إىل القرآن، { إشاَذلََك الأَكَتاُب {، }( َذلََك الأَكَتاُب اَل َريأَب فَيَه ُهًدى لَلأُمتهَقيَ 1الم )قال جّل وعال }
( موضع ذلك( و)ذلك( موضع )هذا{ قال العلماء أي هذا، والعرب تستعمل اسم اإلشارة )ذلك}

( والاكف للخطاب، ذا( اسم اإلشارة، إشارة إىل ابلعيد، اسم اإلشارة هو )ذلك(، وإال فاألصل أن )هذا)
بعيد عنك مسافة متوسطة، ( ملن هو ذاك( للقريب، و)ذاوالالم للبعد، فتقول: ذا، وذاك، وذلك، فـ)

( ذاك( و)ذا( ملن هو بعيد وبعضهم جيعل املرتبة أو املراتب مرتبتني، القريب وابلعيد )ذلكو)
 ( فهو للقريب.هذا( اسم إشارة، وأما )ذلك(، فـ)ذلكو)

( لإلشارة للبعيد لدلاللة ىلع علو ذلكالفائدة من استعمال هذا اسم اإلشارة كما قال بعض العلماء )
 ه، وفضل القرآن الكريم، وأن هل مزنلة عظيمة.مرتبت

انليب  يقرأه{ أي القرآن اذلي َذلََك الأَكَتاُب { هو القرآن، الكتاب مصدر بمعىن مكتوب، }الَكَتاُب }
صىل اهلل عليه وسلم، وجاء به انليب صىل اهلل عليه وسلم، وبعض العلماء استفاد من هاهنا جواز مجع 

آن يف زمن انليب صىل اهلل عليه وسلم اكن مفّرقا، ويف عهد أيب بكر القرآن يف املصحف، ألن القر
مُجع، لكن أبا بكر لّما جاء إيله عمر وقال، إن القتل قد استحّر بأهل القرآن ومحلة القرآن، فأرى 

أن جتمع القرآن بني دفتني، فقال أبو بكر: هذا أمر لم يفعله انليب صىل اهلل عليه وسلم فكيف 
َذلََك ض العلماء: يف هذا إشارة إىل أن هذا القرآن جُيمع يف كتاب، كما قال تعاىل }أفعله، فقال بع

 {.الأَكَتاُب 

{، ويصح فَيَه ُهًدى لَلأُمتهَقيَ {، }َذلََك الأَكَتاُب اَل َريأَب { يصح الوقف ىلع }اَل َريأَب فَيَه ُهًدى لَلأُمتهَقيَ }
 ُهًدى{، وهذا أوىل، يلكون لفظ }ُهًدى لَلأُمتهَقيَ ثم تقول }{ َذلََك الأَكَتاُب اَل َريأَب فَيهَ الوقف }

فَيَه { بعده }َذلََك الأَكَتاُب اَل َريأَب { صفة، أما إذا قلنا }لَلأُمتهَقيَ  ُهًدى{ وصف للكتاب، }لَلأُمتهَقيَ 
 { صارت مجلة مستقلة وإن اكنت ترجع إىل الكتاب بالوصف أيضا.ُهًدى لَلأُمتهَقيَ 

{ أي ال شك فيه، فإن قال قائل: الكفار يرتابون ويشكون اَل َريأَب فَيهَ { أي ال شك، }اَل َريأَب وقوهل }
{ يف أصله، ليس باعتبار نسبته إىل غريه، ومن شك وارتاب واضطرب فيه اَل َريأَب فَيهفيه، فاملراد بـ }

 فهذا لكفره وعناده.

{ خرب آخر أيضا، أو صفة للقرآن ُهًدى لَلأُمتهَقيَ بتدأ }{ خرب للمَذلََك الأَكَتاُب اَل َريأَب فَيهَ وقوهل }
َدي لَلهَِت َِهَ { أي أن فيه هداية، كما قال عز وجل }ُهًدىالكريم، واملراد بـ} آَن َيهأ إَنه َهَذا الأُقرأ
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قأَومُ 
َ
َ ، وكما قال جّل وعال }9{اإلرساءأ آُن ُهًدى ل نأَزَل فَيَه الأُقرأ

ُ
َي أ ُر َرَمَضاَن اَّله لنهاَس َوَبيَِّناٍت َمَن َشهأ

أُهَدى َوالأُفرأقَانَ   { بمعىن فيه اهلداية وهو هاٍد.ُهًدى، فـ}185{ابلقرةال

{ مجع املتيق، واملتيق هو اذلي امتثل األمر واجتنب انليه، اذلي جعل بينه وبني انلار لَلأُمتهَقيَ وقوهل }
انه وتعاىل بأن اتبع رشعه والزتم أمره، وقاية بالعمل الصالح واجتناب احلرام، واذلي خاف اهلل سبح

 واجتنب نهيه.

فيف ، 185{ابلقرةلَلنهاَس  ُهًدى}ما يأتينا من سورة ابلقرة يف أثنائها قال { وفيُهًدى لَلأُمتهَقيَ وهنا قال }
فالقرآن فيه هداية جلميع انلاس، وتتحقق يف من   ،م  ، ويف املوضع اثلاين عم  هذا املوضع أول ابلقرة قيد  

اس، فاذلي يقوم بهذه اهلداية ويلزتم به اكن ممن اتىق اهلل اتىق اهلل جّل وعال، وإال فهو هداية للك انل
{ ُهًدى لَلأُمتهَقيَ }وقد يقال  ،ال قياما، وهدى للناس علما ونظراسبحانه وتعاىل، فهو هدى للمتقني فع

فاملراد هداية { لَلنهاَس ُهًدى }كونهم من املتقني فقد اهتدوا به هداية توفيق وإهلام من اهلل تعاىل، وأما 
 .ادلاللة واإلرشاد

َناُهمأ ُينأَفُقونَ } ا َرَزقأ ََلةَ َوَممه مَُنوَن بَالأَغيأَب َويَُقيُموَن الصه َيَن يُؤأ { يؤمنون أي يصّدقون، وقوهل اَّله
لّك ما اغب عنك، ومن ذلك أصول اإليمان: اإليمان باهلل جل وعال، واملالئكة، والكتب، { بَالأَغيأَب }

مَُنوَن بَالأَغيأَب والرسل، وايلوم اآلخر، والقدر خريه ورّشه، فهذا لكّه مما يعترب من الغيب، } َيَن يُؤأ { اَّله
ر، وبالنسبة نلا أيضا يصّدقون بالغيب، أي لّك ما اغب عنك، ومن ذلك ابلعث والنشور واجلنة وانلا

يث أنه صىل اهلل عليه وسلم سئل انليب صىل اهلل عليه وسلم، فهو غيب عندنا ألننا لم نره، ويف احلد
نا معك قال قوٌم يكونون من بعَدكم يؤمنون يب ) نا معك وجاهدأ يا رسوَل اهللَ أحٌد خرٌي منا أسلمأ

ين ن بالغيب، وال يعين هذا أن من جاء بعد اإليما تمام، فهذا فيه وصف عظيم، وهو من 1(ولم يَروأ
 الصحابة أفضل، الصحابة هم أفضل الشك وال ريب، ولكن املراد بوصف اإليمان بالغيب.

ََلةَ } { إقامتها أداؤها يف وقتها ويف مجاعتها وبرشوطها وفرائضها وأراكنها، من غري تضييع َويَُقيُموَن الصه
 رشعه اهلل تعاىل.هلا أو تقديم أو تأخري عن وقتها اذلي 

َناُهمأ ُينأَفُقونَ } ا َرَزقأ { أي يعطون زاكة أمواهلم، ويعطون ما يلزمهم من انلفقات والصدقات، وكثريا َوَممه
ما يأيت االقرتان بني الصالة والزاكة يف كتاب اهلل جل وعال، يف آيات كثرية، وفعلهم هذا طاعة هلل عز 

 وجل وإخالصا هل سبحانه وتعاىل.

                                                           
 : إسناده جيد[ 7/907]السلسلة الصحيحة  1
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{ َ َخَرةَ ُهمأ يُوقَُنونَ َواَّله نأَزَل َمنأ َقبألََك َوبَاْلأ
ُ
نأَزَل إَََلأَك َوَما أ

ُ
مَُنوَن بََما أ { ما أنزل إىل انليب صىل اهلل يَن يُؤأ

عليه وسلم هو القرآن، وما أنزل من قبله الكتب السابقة، فنؤمن بها مجيعها، ما من كتاب أنزهل اهلل 
" وأنزل ىلع اإلجنيل" وأنزلت ىلع موىس، "اتلوراةيف القرآن " إال ونؤمن به، لكن اذلي جاءت تسميته

" أيضا أنزلت ىلع موىس، الصحف" أنزلت ىلع إبراهيم، و"الصحف" أنزل ىلع داود، و"الزبورعيىس، و"
 عليهم مجيعا الصالة والسالم.

َخَرةَ ُهمأ يُوقَُنونَ } ياة بعدها موجودة، فاآلخرة { اآلخرة اليت ال يوم بعدها مثل ما قبلها!، وإال فاحلَوبَاْلأ
يه آخر هذه ادلنيا، فال يوجد بعد ايلوم اآلخر يوم مثل األيام اليت قبلها، فيه آخرة بالنسبة ملا قبلها، 

إذا دخل أهل اجلنة اجلنة، وأهل انلار انلار، ينادى: يا أهَل وإال فكما قال عليه الصالة والسالم )
، فايلوم اآلخر يعين يوم ال يأيت يوم بعده مثل 1(خلوٌد فَل َموَت  نلهارَ!ااجلنهَة! خلوٌد فَل َموَت. ويا أهَل 

 اذلي قبله، آخرة بالنسبة إىل اليت قبلها.

وايلقني هو أعال درجات العلم، فهم يوقنون يقينا تاما، وعلما تاما، بيوم القيامة، وهو معىن قول اهلل 
نهُهمأ ُمََل سبحانه وتعاىل }

َ
َيَن َيُظنُّوَن أ  ، أي أنهم يوقنون بذلك.46{ابلقرةقُو َربَِّهمأ اَّله

وََلََك }
ُ
َمُنوَن كره وصف جلنس واحد، }{ اذلين سبق ذكرهم، والصحيح أن لك ما سبق ذأ َيَن يُؤأ اَّله

َناُهمأ ُينأَفُقوَن ) ا َرَزقأ ََلةَ َوَممه َ 3بَالأَغيأَب َويَُقيُموَن الصه نأَزَل إ
ُ
مَُنوَن بََما أ َيَن يُؤأ نأَزَل َمنأ ( َواَّله

ُ
ََلأَك َوَما أ

َخَرةَ ُهمأ يُوقَُنونَ  { هؤالء صنف واحد، ألن بعض العلماء قال: املراد بهذا هم أهل الكتاب، َقبألََك َوبَاْلأ
وبعضهم قال: هم العرب فقط، وبعضهم قال: اآلية األوىل وصف للعرب، واآلية األخرى وصف ألهل 

انليب صىل اهلل عليه وسلم واتبعه عليه الصالة الكتاب، والصواب أن هذا وصف للك من آمن ب
 والسالم.

{ أي ىلع نور وبيان وبصرية واستقامة ىلع ما جاء به انليب لََعَ ُهًدى مَنأ َربَِّهمأ فهؤالء وصفهم أنهم }
لَُحونَ صىل اهلل عليه وآهل وسلم، } أُمفأ وََلََك ُهُم ال

ُ
أي  ناملفلحو{، أي انلاجون يف ادلنيا واآلخرة، وهم وَأ

اذلين طلبوا انلجاة ووجدوا ذلك اذلي طلبوه، فهذه آيات يف وصف أهل اإليمان ويه أربع آيات، فيها 
 وصف املؤمنني.

آية يف وصف أهل انلفاق، ولعل هذا  ةعرش ان يف وصف الكفار، وتتلوها ثالثثم تأيت بعد ذلك آيت
 نؤجله دلرس العرص، واهلل تعاىل أعلم.
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 -َحِفَظُه اهلُل-ة ِد الرَّْحَمِن ُمَحمٍَّد َبْن َخدَِّلَفِضيَلِة الشَّْيِخ َأِبي َعْب *ِظيِم( )َتْلِخيٌص َواْخِتَصاٌر ِلَتْفِسرِي الُقرآِن الَع
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 نبينا حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني.وصىل اهلل وسلم وبارك ىلع 


